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Escola Secundária de Camões 
 
 

COVID-191: Normas de Funcionamento da BE/CRE da ES Camões 
 

Art.º 1º 
Utilizadores e acesso à informação 

1. São utilizadores da BE: 
a) Alunos 
b) Docentes 
c) Funcionários 

2. Na zona de Leitura todos os documentos existentes na sala não podem ser retirados das 
estantes pela comunidade escolar; 

3. Os utilizadores devem solicitar à professora bibliotecária ou à funcionária o documento 
pretendido; 

4. Os documentos consultados deverão ser sempre colocados  no carro reservado para 
descontaminação e nunca na prateleira; 

5. Só é permitida a presença de um utilizador por computador e por um período de uma 
hora; 

6. Só é permitida a presença de um utilizador por mesa (ver disposição na sala); 
7. A entrada no espaço é condicionada a 1/3 da sua ocupação normal (11alunos nas mesas, 

5 nos computadores e 3 na zona de leitura informal) devido às regras de espaçamento 
social impostas pela DGS e OMS; 

8. Os utilizadores devem cumprir as regras de distanciamento social; 
9. Os utilizadores só podem entrar com máscara, que deve continuar colocada, enquanto 

estão no espaço e devem desinfectar as mãos à entrada e saída da BE. 
 

Art.º 2º  
Empréstimo   

1. Os materiais devolvidos serão colocados em quarentena (3 dias) numa caixa isolada 
denominada caixa de descontaminação; 

2. Sempre que necessário será aberta uma caixa, onde se colocam os documentos 
devolvidos e utilizados no espaço; 

3. Cada caixa terá uma folha de rosto com o dia de criação e o dia de abertura da mesma; 
4. A funcionária e a PB terão de manusear estas caixas com as proteções devidas e 

obrigatórias indicadas pela DGS e OMS. 
 

Art.º 3º 
Limpeza do espaço e do equipamento 

1. O equipamento informático deve ser higienizado após cada utilização. 
2. Os utilizadores devem esperar que o equipamento seja limpo. 

 
Art.º 4º 

Canais de comunicação 
1. Os canais de comunicação com a biblioteca são os seguintes: 
2. O endereço de mail é: becre@escamoes.pt  
3. O endereço do blogue é: https://esccamoes.blogspot.com/ 
4. o endereço da Biblioteca escolar digital é: https://bibcamoes.blogspot.com/ (onde 

existe um formulário de contacto – Estamos ON – contacta-nos) 
 

Art.º 5º   
Disposições finais 

As situações não previstas serão resolvidas ao abrigo do Regulamento Interno do Escola e aos 
documentos aprovados em Conselho Pedagógico. 
																																																													
1	Este	documento	baseia-se	em	IFLA:	COVID-19	and	the	Global	Library	Field	in	
https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries	


